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PERSIAPAN PENULIS DALAM PENGIRIMAN NASKAH

Peran untuk penulis artikel pada OJS disebut AUTHOR.

Sebelum naskah di upload, penulis perlu memperhatikan hal berikut:

a) Memastikan layout dokumen telah sesuai dengan panduan penulisan (Author
Guideline) jurnal B-Dent

b) Dokumen yang diunggah dalam format Ms. Word

c) Untuk referensi, tambahkan URL atau alamat website dari referensi tersebut
jika ada untuk proses sitasi

d) Ukuran file yang diunggah tidak melebihi batas yang ditetapkan (2MB)

e) Jika artikel telah di upload, mohon penulis mengirimkan email pemberitahuan
kepada Redaksi jurnal B-Dent ke alamat email : bdentjournal@unbrah.ac.id

mailto:bdentjournal@unbrah.ac.id


Masuk ke
website  OJS 
jurnal B-dent 

https://jurnal.unbr
ah.ac.id/index.p
hp/bdent 

Klik Login jika
sudah
memiliki akun
pada jurnal B-
dent

Klik Register 
jika belum
memiliki dan 
isi data 
sampai selesai

REGISTRASI (1)



Tidak perlu diganti

Diisi sesuai keinginan

Diisi sesuai identitas (tanda

bintang wajib diisi)

REGISTRASI (2)



Masukan email anda yang 

aktif

Tidak perlu diisi

Untuk No. Telp/HP, Mailing 

Address (Alamat pengiriman

surat, negara) WAJIB DIISI

Diisi institusi atau instansi

penulis

REGISTRASI (3)



1. Check List kotak pada 

“confirmation” untuk

konfirmasi email dan 

password

2. Check List Bahasa yang 

biasa digunakan dalam

bekerja

3. Check List kotak register 

as “Author”

Isi Biodata pada umumnya

(Pendidikan, Pekerjaan, dll) 

Click tombol “Register” dan 

Anda sudah dapat Log in dan 

Submit artikel anda

REGISTRASI (4)



LANGKAH 1

Pastikan artikel sesuai dengan petunjuk bagi penulis (author guidelines) 

SUBMIT/PENGIRIMAN NASKAH (1)



LANGKAH 2

Klik New Submission ketika muncul tampilan seperti gambar dibawah pada saat login sebagai

author



LANGKAH 3

Akan muncul step 1. Starting the Submission

Pilih jenis artikel pada 

Section 

Pilih Bahasa yang 

digunakan dalam artikel



LANGKAH 4

Cek semua submission checklist

Pastikan kelima opsi terpenuhi dan 

check list pada kotak yang tersedia



LANGKAH 5

check list 

disini

Diisi jika penulis

memiliki catatan

penting untuk

diketahui oleh Editor 

berkaitan dengan isi

artikel
Klik save and continue



LANGKAH 6

Uploading the Submission

Klik save and continue

Browse berkas

dan upload



LANGKAH 7

Uploading the Submission

Tanda Bintang WAJIB 

DIISI

Tidak wajib diisi

Data disesuaikan dengan

isi ketika “REGISTER”

“Klik” jika penulis lebih dari 1



LANGKAH 8

Isi judul dan abstrak (wajib diisi)

TITLE diisi

menggunakan huruf

KAPITAL

Abstrak diisi

maksimal 250 

kata



LANGKAH 9

Isi indexing dan contributor

KATA-KATA 

KEYWORDS BElUM

KELUAR

Isi berdasarkan tema/sub-

keilmuan tulisan penulis

(contoh periodonsia, penyakit

mulut, oral biologi, dll)Bahasa yang digunakan dalam

penulisan

Isi jika ada pihak yang terlibat

dalam tulisan (sumber bantuan

dana penelitian)



LANGKAH 10

Isi Referensi yang diacu dalam tulisan

Masukkan 

Referensi Primer 

(seperti jurnal

ilmiah, buku, dll)

Klik save and 

continue



LANGKAH 11

Upload Suplementary File (Jika ada)

Klik save and 

continue

Jika penulis memiliki gambar

grafik/table yang tidak bias 

diedit oleh penulis atau editor, 

maka WAJIB mengupload data 

asli



LANGKAH 12

Confirmation the submission

Klik finish 

submission

Author akan menerima email 

konfirmasi dan melihat progress 

editorial



Proses Review

Penulis selanjutnya akan merespon hasil review dari reviewer (mitra bestari) 
yang sudah dipustuskan editor. Keputusan yang akan diterima Penulis adalah
sebagai berikut :

1. Accept Submission, artinya reviewer merekomendasikan naskah layak
diterima tanpa ada perbaikan

2. Revision Required, artinya reviewer merekomendasikan naskah butuh
perbaikan minor tanpa harus mereview ulang

3. Resubmit for review, artinya reviewer merekomendasikan naskah butuh
untuk direview kembali oleh reviewer. Hal ini diakrenakan terlalu banyak
revisi yang dibutuhkan

4. Decline Submission, artinya reviewer merekomendasikan naskah ditolak. 
Biasanya terkait dengan kualitas naskah.



Submission Status
“ACTIVE” untuk mengetahui daftar artikel yang telah diunggah dan statusnya
“ARCHIVE” untuk mengetahui daftar artikel yang telah selesai diproses dan status akhirnya



Merespon hasil review dari Reviewer/Editor (1)
1. Penulis login ke Sistem Jurnal
2. Setelah login klik tanda tulisan active 



Merespon hasil review dari Reviewer/Editor (2)
Klik bagian Status (in review)



Pada bagian pee review, penulis

akan melihat file hasil review. 

Penulis juga dapat melihat di bagian

upload file reviewer atau di bagian

editor version.

Penulis bisa melihat

komentar dari editor atau

reviewer sebagai bahan

tindak lanjut perbaikan

naskah
Setelah memperbaiki naskah, penulis

mengunggah naskah

Klik Browse pilih file kemudian tekan

upload

1

2

3

Merespon hasil review dari Reviewer/Editor (3)



Merespon hasil review dari Reviewer/Editor (3)

Setelah mengupload file, 

pada isian “author Version” 

akan terisi file yang di 

upload

Klik notify editor (tanda amplop) 

untuk memberitahukan editor bahwa

tulisan hasil perbaikan sudah di 

upload dan diperbaiki

1

2



Merespon hasil review dari Reviewer/Editor (4)

Berikan keterangan di bagian Body

Setelah itu klik Send untuk mengirim

notifikasi ke editor



Alamat Redaksi :

Jurnal B-Dent

Fakultas Kedokeran Gigi Universitas Baiturrahmah

Jl. Raya By. Pass KM. 14 Sei Sapih,

Padang – Sumatera Barat

e-mail: bdentjournal@unbrah.ac.id

CP: Tulus Setiawan, S. IP; No. Telp./WA : 081267115123


